
У Псалм� 94:6 сказано: «Прийд�ть, поклон�мося, � смиримося, на кол�на впад�м перед Господом,
що нас учинив!» Цей Псалом розм�щували перед богослуж�нням � п�д час богослуж�ння
щотижня, коли я був в Крайов�. І мен� дуже подобаються ц� два слова: «поклон�мся» �
«смиримося». І, звичайно ж, третя фраза - «на кол�на впад�м». Для мене це фактично означало
те, що говорить Слово - «смиренн�сть», � я в�рю, що Бог хоче, щоб ми смирилися перед Ним,
щоб ми поклонялися з цим смиренням, були смиренними в своїх манерах та розмовах. Тут
все починається з нашого мислення � з нашого серця. І Бог хоче це в�д нас. Бог хоче, щоб ми
поклонялися в Дус� � Істин�, як Господь Ісус говорить самаритянц�. Йому потр�бн� т�, хто буде
по-справжньому поклонятися. Богу потр�бно, щоб ми �стинно � по-справжньому поклонялися. 

Я закликаю вас зробити це. А що стосується мене - я взяв на себе це зобов'язання
поклонятися по-справжньому в усьому, що я роблю, � в усьому, чим я є, тому що це те, чого
хоче Бог. Бог не хоче, щоб ми робили гарн� реч�, Бог хоче, щоб поклон�ння йшло в�д серця. Це
звучить в п�сн�, в як�й говориться: «Я повертаюся до серця поклон�ння, Поклон�ння Тоб�,
т�льки Тоб� - Ісус». І нам потр�бно повернутися до сут� поклон�ння � до серця поклон�ння. Я
закликаю вас зробити це, � дозвольте нам молитися про це. Давайте молитися про те, щоб в
цих речах, як� займають наш час, настав наступний день, який, безсумн�вно, займав би наш�
уми � був би там. З огляду на пандем�ю, яка ще є, вона хвилює нас �, ймов�рно, у багатьох з нас
є почуття тривожност�. Давайте поклон�мося перед Богом � схилимо перед Ним кол�на. І
поклон�мся �стинно. 

Давайте помолимося: «Боже, допоможи нам поклонятися. Допоможи нам стати на кол�на
перед Тобою. Допоможи нам смиритися перед Тобою � допоможи нам поклонятися по-
справжньому � �стинно. Допоможи нам поклонятися в Дус� � Істин�, Боже, бо Ти цього хочеш
в�д нас. Господь, нехай наш� серця в�дчують Твою присутн�сть. Нехай наш� оч� побачать Тв�й
Лик, � у Псалм� 26: 8 сказано: «Шукайте Мого лиця! тому, Господи, буду шукати обличчя Твого».
Допоможи нам шукати Тв�й Лик кожен день � кожну мить нашого життя. Да будеш Ти
благословенний � да будеш  Прославлений, Прославлений. Бо Ти - Святий, Ти - Святий,
Господь». Я молився в �м'я Господа Ісуса. Ам�нь. 

Благословення. Щасливого дня з Господом. 
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